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Ibs fund sendt fra Ry 1888, året før Ry fik eget stempel! 
 
Det blev en rigtig hyggelig og positiv start på 2. halvår 2016. 
Vi startede som sædvanligt med rodeauktion, det var 7. september. Vi var 20 denne aften. Der var 
28 lots under hammeren, og de fleste blev solgt. "Sommerens fund" 
blev vist af Niels Peter Nielsen fra Silkeborg og Ib. 
Vi fik 1 nyt medlem, og får muligvis flere. 
  
Den 21. september havde vi byttemøde krydret med medlemsindslag. Lilian og Ib havde hver et 
indslag. Der var rigtig stor bytteaktivitet, og fremmødet var 20.  
 

 
Vi havde Ry og Omegns ”Frimærkebank” den 5. oktober. Der mødte 16 medlemmer denne aften, 
og der var en rigtig god stemning. 



 
Den 11. oktober deltog vi 5 fra Ry i fællesmøde arrangeret af Odder. 
I alt var vi 43 personer til mødet. Først fortalte de fire klubbers formænd lidt om arbejdet i 
dagligdagen. Aftenens foredrag var om Posthornsstempler på banerne omkring Odder, det var Poul 
Holm Nielsen, Odder, der på pædagogisk vis fortalte os om emnet. Det gjorde han godt! 
Der blev afholdt en miniauktion og vi kastede os over kaffebord, med både hjemmebagte boller og 
kringle. I alt en fin aften! 
 

 
      
Vi var 16 den 19. oktober, hvor vi startede med en  
miniauktion med 8 lots, alt blev solgt. 
Aftenens hovedpunkt var et foredrag af Søren Chr. Jensen 
fra Kongerslev. Det handlede om hans rejse til Kina sammen med PostNord og hed 
”Filatelistisk rejse i Kina”, det var et rigtig spændende foredrag. Han var i to dage på en 
kæmpeudstilling med 100.000 besøgende. Han viste os også mange flotte billeder fra rejsen.  
Det blev en virkelig god aften. Ærgerlig at vi ikke var flere.  
 



 
 

 
 
Den 2. november var der byttemøde krydret med medlemsindslag på programmet, vi var desværre 
kun 9, det blev alligevel rigtig hyggeligt. 
Vi startede med miniauktion. 
Derefter havde Jørn Walther medlemsindslag, hvor han fortalte om, hvordan han begyndte at samle 
frimærker. På et senere møde vil han fortælle meget mere. 
 
 

 
Årets sidste foredrag var med Ole Bech, Sabro, det hed ”Julemærkers varianter, takninger og 
portotakster”. Ole har opnået flotte bedømmelser for sin samling. Vi lærte alle mange finesser om 
det, at samle på julemærker.  Det var 16. november, og vi var i alt 15. Vi fik en masse fortalt om 
emnet. En lærerig aften. 
 
                            



 
 
På klubbens byttedag den 20. november, var der 72 som mødte op, og det er 1 mere end på 
klubbens byttedag i februar i år. Det blev en rigtig positiv og hyggelig dag med god stemning. 
Køkken chefen blev rost til skyerne for lækkerier ;-) 
      

  
Til juleafslutningen den 30. november var fremmødet 23 personer. Bordet var julepyntet, og der var 
klementiner, brune kager og pebernødder. Det blev den traditionelle og hyggelige juleafslutning 
med bankospil om de medbragte pakker og 2 flasker snaps. Snapsene blev i år begge 2 i Ry. Jørgen 
Kjær Jørgensen var opråber, han fortjener en stor tak for det! ;-) 
Bagefter var der glögg og æbleskiver. 
  
Vi ses til første møde i 2017 den 11. januar.  
Husk at vise os " Juleferiens fund". 
 
Lis 
 


